
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 11 alin. (1) lit. d), precum şi ale art. 11 alin. (5) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare 
generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, coroborate cu cele ale art. 7 alin. 
(2) şi a art. 14 alin. (1) și art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a 
emis următoarele decizii de revocare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, întrucât titularii au fost 
radiați din evidențele Oficiului Registrului Comerţului. 

Deciziile pot fi consultate de titularii  acestora la sediul ANCOM.   
Prezentul anunț se afișează, concomitent, la sediul ANCOM şi pe pagina de internet a ANCOM. 

  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
titularului 

Ultimul sediu al titularului; 
CUI; număr de ordine în 

Registrul Comerţului 

Numărul şi data 
actului deciziei de 

revocare 

Numărul licenţei de 
utilizare a 

frecvenţelor radio 
retrase 

Data încetării 
drepturilor 

 1.  
SOCIETATEA 

HISPANIA 
NAVIGATION 

S.R.L. 

str. Paul Greceanu nr. 41, 
ap. 5, sector 2, București, 
cod unic de înregistrare 

31278520, număr de ordine 
în Registrul Comerţului 

J40/2426/2013. 
 

 
Decizia 

preşedintelui 
ANCOM nr. 

310/07.04.2015 

 
 

MM-NAV 05/2013 

 
 

12.12.2014 

2.  
SOCIETATEA 
FOTON 2000 
SELF S.R.L. 

B-dul Ion Mihalache nr. 70-
84, bl. 45, sc. B, et. 2, ap. 
45, sector 1, București, cod 

unic de înregistrare 
4429685, număr de ordine în 

Registrul Comerţului 
J40/16735/1993 

 
Decizia 

preşedintelui 
ANCOM nr. 

311/07.04.2015 

MT-LPP 
0107/2005, MT-
LPP 0108/2005, 

MT-LPP 
0109/2005, MT-
LPP 0110/2005, 

MT-LPP 
0245/2012,  MT-
LPP 0246/2012, 

MT-PAG 0347/2011 
şi MT-PAG/B 

413/2005 

 
 

23.12.2014 

 


